
 

 71/71/29  تاریخ:

 71/71/29تاریخ: 

 نکته های هندسی

 تعریف چند ضلعی منتظم : به شکل هایی که دارای زوایای برابر و اضالع مساوی هستند ، چند ضلعی منتظم می گویند. 

 مثلث متساوی االضالع  –مانند: مربع 

 تعداد اضالع ( – 2× ) 081°محاسبه ی مجموع زوایای داخلی چند ضلعی منتظم:               

 گیریم که :ضرب نموده. نتیجه می 081 °ببینیم شکل حاصل چه تعداد مثلث ایجاد می شود که تعداد مثلث ها را دردر واقع باید 

 در یک چند ضلعی تعداد مثلث های ایجاد شده دو تا کمتر از تعداد اضالع آن می باشد.

 محاسبه ی یکی از زوایای داخلی چند ضلعی منتظم از فرمول زیر استفاده می شود.

ضالعا     081   2  تعداد 

تعداد اضالع
 

 مثال : مجموع زوایای داخلی یک پنج ضلعی منتظم چند درجه است؟ و هر کدام از زاویه های داخلی آن چند درجه است؟ 

 (5 – 2× )  081 °=  3×  081 °=  541 °ضلعی                          5مجموع زوایای داخلی 

  541 °÷  5=  018 °           ضلعی منتظم 5اندازه هر زاویه 

       نکته :  اگر در یک چند ضلعی منتظم یکی از زوایا را به ما بدهند و تعداد اضالع را از ما بخواهند ، باید زاویه داده شده را از   

 .را بر پاسخ آن تقسیم نماییم . با این محاسبات تعداد اضالع مشخص می شود 361 °کم کنیم، سپس عدد  081 °

  است . 361 °نکته : مجموع زوایای خارجی چند ضلعی ها، همواره برابر 

                                                                  : محاسبه ی تعداد قطرهای چند ضلعی ها 
 3 تعداد اضالع    تعداد اضالع

2
    

        .2  5=  5       مثال : تعداد قطرهای پنج ضلعی را بدست آورید
2

    =5      5 3  
2

 

  : شکلی که تعداد اضالع آن با تعداد قطرهایش برابر است پنج ضلعی منتظم می باشد. تنهانکته 

 .نکته : چند ضلعی های منتظم به اندازه ی تعداد اضالع خود خط تقارن دارند 

 .نکته : در چند ضلعی منتظمی که تعداد اضالعشان فرد باشد، مرکز تقارن ندارند 

 .نکته : در چند ضلعی های منتظمی که تعداد اضالعشان زوج باشد، یک مرکز تقارن دارند 

 .نکته : در شکلی که دو محور تقارن عمود بر هم داشته باشد، یک مرکز تقارن دارند 

  : اگر مساحت دو شکل با هم برابر باشند، محیط شکلی بیش تر است که تعداد خط های تقارن آن کم تر باشد.نکته 

 .نکته : اگر محیط دو شکل با هم برابر باشند مساحت شکلی بیش تر است که تعداد خط های تقارن آن بیش تر باشد 



 .نکته : قرینه ی شکل را نسبت به یک خط، تقارن محوری گویند 

 .نکته : قرینه ی شکل را نسبت به یک نقطه ، تقارن مرکزی گویند 

  حول مرکز تقارن بچرخانیم یا دوران دهیم دو شکل بر روی هم منطبق می شوند.  081 °نکته : در تقارن مرکزی اگر شکل را

 در واقع قرینه ی هر نقطه روی شکل نسبت به مرکز شکل، روی خود شکل واقع می شود.

 ایره یک مرکز تقارن دارد و بی شمار خط تقارن دارد.نکته : د 

 .نکته : نیم دایره یک خط تقارن دارد ولی مرکز تقارن ندارد 

 .نکته : اگر دو دایره که شعاع مساوی دارند بر یک دیگر در یک نقطه مماس باشند. شکل حاصل دو خط تقارن دارند 

 

 

 را قطع نکند شکل حاصل دو خط تقارن دارد. نکته : اگر دو دایره با شعاع مساوی یکدیگر 

 

 

 

 مساوی دارند یکدیگر را در دونقطه قطع شکل حاصل در خط تقارن دارد. عنکته : اگر دو دایره که شعا 

 

 

  یک خط تقارن » نکته : اگر دو دایره که شعاع های برابر ندارند هم دیگر را قطع کنند و یا بر هم مماس باشند شکل حاصل

 «د داشت خواه

 

 

 

 .نکته : اگر دو دایره که شعاع های برابر ندارند، هم دیگر را قطع نکنند ، شکل حاصل یک خط تقارن دارد 

 

 

 .نکته : اگر دو دایره  که شعاع های برابر ندارند، هم مرکز باشند دارای بی شمار خط تقارن هستند 

 

 

  



 و چهار نقطه ی حاصل را به هم وصل کنیم ، چهار ضلعی حاصل یا مربع است یا  نکته : هرگاه دو قطر دایره را داشته باشیم

 مستطیل

 

 

 

  نکته : اگر چهار رأس یک چهارضلعی متوازی االضالعی روی محیط یک دایره قرار بگیرد ، آن چهار ضلعی یا مربع است یا

 مستطیل

 

 

 

 ه قرار بگیرند و فقط یک قطر چهارضلعی قطر دایره باشد، آن نکته : هرگاه چهار رأس یک چهارضعلی روی محیط یک دایر

 چهار ضلعی حتما ًَ دو زاویه ی راست دارد.

 

 

  ضرب کنیم. زیرا  55/1نکته: اگر مساحت قسمت رنگ شده )برگ( را از ما بخواهند، کافی است مساحت مربع را در عدد

 را در بر می گیرد. لشک 55/1مساحت قسمت رنگ شده 

 

 

 قرینه ی هر نقطه روی محیط دایره نسبت به مرکز دایره ، روی محیط همان دایره است. نکته : 

 

 

 

 .نکته : قرینه ی هر نقطه که در خارج دایره باشد ، در خارج همان دایره تشکیل می شود 

 

 

 

 ،در داخل همان دایره تشکیل می شود. نکته : قرینه ی هر نقطه که در داخل دایره باشد 
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